
 
1 

 

ÖZGE ERSU GEZİLERİ 

H E R  ŞE Y  D A H İ L  K E Y İ F  T A R İH  V E  G U R M E  AĞ I R L I K L I  Ö Z E L  İÇ E R İK  
 

11 NİSAN 2019 PERŞEMBE · 14 NİSAN 2019 PAZAR 
 

4 GÜN · 3 GECE 
 
 

SERPME VAN KAHVALTISI · GEVAŞ AKDAMAR · TUŞBA · EDREMİT KIZ KALESİ SEYİR TEPESİ 
TATVAN · NEMRUT DAĞI · KRATER GÖLÜ · SÜPHAN DAĞI · AHLAT · SELÇUKLU MEZARLIĞI 

ADİLCEVAZ · MURADİYE ŞELALESİ · ÇALDIRAN OVASI · TENDÜREK · DOĞUBEYAZIT · 
ÇARŞILAR · İSHAK PAŞA SARAYI · AHMED-İ HANİ TÜRBESİ · HOŞAP KALESİ ÇAVUŞTEPE 

KALESİ URARTU KALINTILARI · VAN KEDİ EVİ · HALI ATÖLYESİ 
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01. GÜN · 11 NİSAN 2019 PERŞEMBE · İSTANBUL · VAN 
SERPME VAN KAHVALTISI · GEVAŞ AKDAMAR · TUŞBA 
 
En geç 05:00’te İstanbul Atatürk Havaalanında uçağa biniş işlemleri. Özge Ersu sizleri bu uçuşta 
veya Van Ferit Melen Havaalanında karşılayabilir.  
 
06:05’te Türk Hava Yolları TK 2746 sayılı uçuş ile Van’a hareket, 08:05’te Doğu’nun Paris’i olarak 
adlandırılan Van’a varış. 
 
İlk durağımız, yerlilerin ‘Van Denizi’ dediği Van Gölü kıyısında, ünü tüm Türkiye’ye yayılmış, 
bölgenin yemek kültüründe önemli yeri olan serpme Van kahvaltısı. Göl kıyısındaki set üstü 
manzarada bölgenin enfes tatları ile güne başlayacağız.  
 
Kahvaltı sonrası Akdamar gezimiz için aracımızla iskeleye hareket ediyoruz. Tekne ile göl üzerinde 
kıyıdan dört kilometre uzakta yer alan, tümüyle bir açık hava müzesi olan, şehirde görülmesi 
gereken yerlerin başıda gelen Akdamar Adası’na yarım saatlik harika bir deniz yolculuğumuz 
olacak. 
 
Varışımızla kısa bir yürüyüş ile Ortaçağ Ermeni mimarisinin en önemli eserlerinden tarihi 
Akdamar Kilisesi’ni geziyoruz. Tevrat ve İncil’den alıntıların olduğu iç ve dış kabartmaları ile ünlü 
Kutsal Haç Kilisesi çevresinde fotoğraflarımız için kısa serbest zamanımız olacak. 
 
Öğle saatlerinde Van’a dönüyoruz. Otele giriş öncesi son noktamız Tuşba. Buradaki Tarihi Van 
Evleri Mahallesini uzunca bir süre anımsayacaksınız.  
 
 
Otele yerleşme, odaların takdimi, dinlenme ve serbest zaman. Valizleriniz görevlilerce 
taşınacaktır.  
 
Arzu ettiğinizce erken uçuşun yorgunluğunu atmak üzere dinlenebilir, çevrede gezebilir ve 
alışveriş yapabilirsiniz.  
 
Akşama doğru gün batımını gözlemlemek ve fotoğraflamak için Van Kalesi’ne gidiyoruz. Bu 
dakikalar sizlere bu coğrafyanın güzelliklerini sunacak. Sonrasında bölgeye özgü gümüş işçiliğini 
yakından gözlemleyebileceğimiz, kendimize ve sevdiklerimize benzersiz el işçiliği olan takılar 
alabileceğimiz bir gümüş imalat merkezine uğrayacağız. Otele dönüş.  
 
Özge Ersu Gezileri · Hoş Geldiniz Akşam Yemeğiotelde. Bu saatlerde önceden tanıdığımız 
konuklar ile hasret giderecek, yeni katılımcılarımız ile tanışacağız. Unutmayınız: ‘Özge Ersu 
Gezilerinde yabancı yoktur, henüz tanışmamış gezi dostları vardır.’ 
 
Yemek sonrası otelin sunduğu olanaklardan yararlanabilir, program varsa canlı müzik eşliğindeki 
fasıl programlarını dinleyebilirsiniz.  
 
İlk Geceleme · Van (1) 
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02. GÜN · 12 NİSAN 2019 
EDREMİT KIZ KALESİ SEYİR TEPESİ · TATVAN · NEMRUT DAĞI 
KRATER GÖLÜ · SÜPHAN DAĞI · AHLAT · SELÇUKLU MEZARLIĞI · ADİLCEVAZ 
 
Bugün Van Gölü ve çevresini gezeceğimiz harika bir gün bizi bekliyor.  
 
Erken kahvaltı sonrası yola çıkıyoruz. İlk durağımız kısa bir mola ile Van Gölü’nü ve şehri bir başka 
açıdan görüp fotoğraflayabileceğimiz Edremit Kız Kalesi Seyir Tepesi. Daha sonra Tatvan’ın 
içinden geçip bu güzel ilçeyi tanıyacak, zaman olursa kısa bir süre mola vereceğiz.  
 
Büyük araçların çık(a)madığı Nemrut Krater Gölü gezimiz öncesi bölgede konforlu mola yerlerinin 
azlığı nedeni ile yol üzerinde duracağız. Bu noktada ayrıca küçük gruplara ayrılarak, yarım saatlik 
bir yolculuk ile bizi yukarıya çıkartacak olan küçük araçlara geçeceğiz.  
 
Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut’ta bizleri harika bir deneyim bekiyor. 
İsmini Babil Hükümdarı Nemrut'tan alan göl için zirveye ulaştığımızda bir tarafta Van Gölü, diğer 
yanımızda Muş Ovası, karşımızda Süphan Dağı’nın olduğu muhteşem manzara bizleri 
karşılayacak. Bu coğrafyada küçük sıcak ve büyük soğuk göllerin bir arada bulunuyor olması, 
onlarca kuş çeşidi ve aralarında endemik türlerin olduğu zengin bir floranın bulunması, 
programımızda yer almasa da buz mağaraları ve buhar bacası bu yeri özellikle doğa tutkunları 
için bir cennet haline getirmektedir. Manzarayı anılarımıza yerleştirip fotoğraflarımızı çektikten 
sonra Van Gölü kıyısındaki yolculuğumuz Ahlat ile devam ediyor.  
 
Bu arada öğle yemeğimizi Van Gölü kyısında alacağız. Bulunabilirse, yarısı temizlenmiş, yarısı 
havyarlı olarak takdim edeceğimiz bölgeye özel inci kefalinin tadını unutamayacaksınız.  
 
Yemek sonrası Anadolu’nun en büyük Müslüman mezarlıklardan biri olan Ahlat Selçuklu 
Mezarlığına geçiyoruz. Buradaki mezar taşları ait oldukları dönemdeki inanışlar hakkında bilgi de 
veren tarihi belge niteliği de taşımakta, bölge, Anadolu tarihi açısından oldukça önemli olan, 
mezarlığın dışında manevi yönüyle öne çıkarak yoğun ziyarete uğrayan çok sayıda kümbet ve 
türbeyi de barındırmaktadır. Boyları üç buçuk metreye ulaşan anıtsal Selçuklu mezar taşlarıyla 
dolu olan Selçuklu Mezarlığı ve çevresindeki pek çok Türk büyüğüne ait kümbetler arasında yer 
alan Emir Bayındır Kümbeti, Çifte Kümbetler ve Ulu Kümbet kısaca göreceğimiz yerler arasında. 
 
Yemek sonrası sahilden devam ettiğimiz yolculuğumuzda yarım saat uzaklıkta yer alan 
Adilcevaz’a gidiyoruz. Yöreye özgü el işi bastonların yapılışına tanık olup, arzu edersek satın 
alabileceğimiz Baston Atölyesi de hoş bir deneyim olarak anılarınızda yer edecek. Atölye sonrası 
Adilcevaz göl kıyısında kısa molamız var.  
 
Akşama doğru Erciş ilçesi üzerinden Van'a dönüyoruz.  
 
Akşam yemeği otelde. Yemek sonrası otelin sunduğu olanaklardan yararlanabilir, program varsa 
canlı müzik eşliğindeki fasıl programlarını dinleyebilirsiniz.  
 
İkinci Geceleme · Van (2) 
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03. GÜN · 13 NİSAN 2019 CUMARTESİ 
MURADİYE ŞELALESİ · ÇALDIRAN OVASI · TENDÜREK 
DOĞUBEYAZIT · ÇARŞILAR · İSHAK PAŞA SARAYI · AHMED-İ HANİ TÜRBESİ 
 
Kahvaltı sonrası yine dolu ve hoş bir gün bizleri bekliyor. Doğubeyazıt’a giderken ilk durağımız 
Bend-i Mahi çayı üzerinde bulunan Muradiye Şelalesi. Yaklaşık yirmi metre yükseklikten 
köpürerek oldukça geniş bir alana dökülen, doğal güzelliği ve çevresindeki bitki örtüsü ile ünlü, 
adını Sultan Dördüncü Murat’tan alan şelalenin keyfini, vereceğimiz serbest zamanda 
çıkartacağız. Şelaleyi izleyebilir, karşısındaki kafeteryalarda zaman geçirebilirsiniz. 
 
Yolumuza Şah ismail ile Yavuz Sultan Selim komuta ettiği orduların gerçekleştirdiği Çaldıran 
Savaşı’nın geçtiği Çaldıran Ovası üzerinden devam ediyoruz. Sonrasında 2.644 metre 
yüksekliğindeki Tendürek Dağı Geçidi’nde yol alırken katılaşmış lavları ve püskürmelerin volkanik 
etkilerini vereceğimiz fotoğfaf molasında gözlemleyebileceğiz. Elbette 5137 metre ile Türkiye’nin 
en yüksek noktası Ağrı Dağı’nın muhteşem manzarası günün bu bölümünde sık sık bizlere eşlik 
edecek. 
 
Öğle yemeğimizi Doğubeyazıt’ta hoş ve yerel bir restoranda alacağız. Ana yemekte bölgeye özel 
Abdigör köftesine ne dersiniz?  
 
Yemek sonrası Kaçakçılar Çarşısında serbest zamanımız var.  
 
Sonrasında beş kilometre uzaklıkta yer alan, Ağrı Dağı manzarası konumu ile ünlü, 1784 yılında 
İshak Paşa ve Çolak Abdi Paşa tarafından tamamlanan, Selçuklu sanatı izleri taşıyan İshak Paşa 
Sarayını geziyoruz. Osmanlı mimarisinin Lale Devri’ndeki son büyük anıtı, Doğu’nun Topkapı 
Sarayı, Bu sanat harikası yapı Taç kapısından, Harem Selamlık bölümlerine kadar en ince 
detaylarıyla düşünülmüş ve nakış nakış kayalara işlenmiş bir şaheserdir. Özge Ersu size burada 
sarayın tüm inceliklerini anlatacak.  
 
İshak Paşa sonrası sarayın üst kısmında yer alan ve bölgede en çok ziyaret edilen türbe olan, 
sonradan yanına cami de yapılan Ahmed-i Hani Türbesi’ne geçiyoruz. 1651 doğumlu Ahmed-i 
Hani, 17. Yüzyıl’ın en önemli edebiyatçı, astronom, şair, tarihçi ve İslam alimleri arasındadır. 
 
İshakpaşa Sarayı ve Ahmed-i Hani Türbesi gezimiz sonrası zaman kalırsa Doğubeyazıt’a dönerek 
bir süre daha serbest kalacağız. 
 
Sonrasında akşama doğru Ermişler üzerinden Van’a dönüyoruz. 
 
Son akşam yemeğimiz otelde.  
 
Yemek sonrası otelin sunduğu olanaklardan yararlanabilir, program varsa canlı müzik eşliğindeki 
fasıl programlarını dinleyebilirsiniz.  
 
 
Üçüncü ve Son Geceleme · Van (3) 



 
6 

 
04. GÜN · 14 NİSAN 2019 PAZAR 
HOŞAP KALESİ · ÇAVUŞTEPE KALESİ URARTU KALINTILARI · VAN KEDİ EVİ · HALI ATÖLYESİ 
VAN İSTANBUL UÇUŞU 
 
Uyandırma yoktur. Geç kahvaltı alabilir, birlikte geçirdiğimiz günlerin tatlı yorgunluğunu 
dinlenerek atabilir, yerel ürünler alışverişi yapabilir ve dönüş hazırlıklarınızı tamamlayabilirsiniz.  
 
 
Öğle saatlerine doğru otelden çıkış işlemleri sonrası bizleri özellikle aş otlu ayran çorbasını çok 
beğeneceğiniz keyifli ve pratik bir öğle yemeği bekliyor. 
 
Sonrasında altmış kilometre uzaklıktaki Van-Hakkari karayolu üzerinde, Hoşap Suyu’nun 
Kuzeybatısında sarp ve dik bir kaya kütlesi üzerine kurulmuş Hoşap Kalesi ‘ne gidiyoruz. 
 
İç  ve dış kaleden oluşan, geçmişi Urartu Devletine kadar uzanan, kartal yuvasına benzer konumu 
ile dikkati çeken kale, Osmanlı Devleti'ne bağlı Mahmudi Beyleri'nin yaptırdığı biçimi ile 
günümüze dek ulaşmıştır. 
 
Hoşap’tan sonra adını aldığı Çavuştepe Ovasına tepeden bakan, Urartu Kralı II. Sarduri’nin M.Ö. 
764-735 yılları arasında yaptırdığı Çavuştepe Kalesi ’ne dönüyoruz. Kalede depo, saray ve tapınak 
kalıntılarını görecek, denk gelirsek dünyanın sayılı Urartuca bilenleri arasında yer alan, ören yeri 
bekçisi Mehmet Amca ile tanışıp, kendi ağzından Urartu yazıtlarını dinleyeceğiz. 
 
Bu benzersiz gezideki son durağımız eşsiz güzellikteki Van Kedilerini yakından göreceğimiz Van 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kedi Evine gidiyoruz. Koruma altındaki Van kedilerinin il dışına 
çıkartılmasının yasak olduğunu, özel alanlarda yaşatıldıklarını lütfen not ediniz.  
 
Zaman kalırsa Van’ın bir diğer el sanatı olan Halı Kilim atölyesine de kısaca uğrayarak İran, 
Ermeni, Türkmen halı ve kilimleri üzerine ayrıntılı bilgiler alıp yok olmaya yüz tutan bu sanatın 
inceliklerini öğrenebileceğiz. 
 
17:00’de Van Havaalanına geçiyoruz. İşlemler sonrası Türk Hava Yolları TK 2751 uçuşu ile 
18:40’ta İstanbul’a hareket.  
 
21:05’te İstanbul’a varış ve gezimizin sonu. Bir başka Özge Ersu Gezi Programında ve keyifli 
coğrafyalarda buluşmak dileği ile 
 
Geceleme Evinizde 
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K O N A K L A M A  

VAN (3) 
 

ELITE WORLD VAN  

          
 

STANDART ODALAR 
 

https://www.eliteworldhotels.com.tr/elite-world-van-hotel.aspx 

 

G E Z İ  Ü C R E T İ  
BEL İRT İLEN HER ŞEY DAH İL 

İK İ  K İŞİL İK ODADA K İŞİ  BAŞ I  

1. 950 TL 
 

TEK K İŞİ  FARKI ·  SORUNUZ 
 

AYNI  ODADA ÜÇÜNCÜ YET İŞK İN, BEBEK VE ÇOCUK ÜCRETLER İN İ  AYRICA SORUNUZ 
 

KRED İ  KARTI  TAKS İTLER İNDE BANKALARIN BEL İRLED İĞİ  YASAL MASRAFLAR ÜCRETE EKLEN İR 

 
G E Z İ  Ü C R E T İN E  U Ç U Ş L A R  N E D E N  D A H İ L  D EĞ İ L ?  

Çoğu konuğumuz birikmiş Türk Hava Yolları uçuş millerini gezilerimizde kullanmakta veya biletlerini kendisi 
almaktadır. Karayolu ulaşımı ile yakın illerden de geziye katılımlar olabilmektedir. Ayrıca geziye sadece 
İstanbul’dan değil, Türkiye’nin farklı uçuş noktalarından da katılım olduğu için yurt içi gezilerimizde bilet 
ücretleri ödenen ücretin dışındadır.  
 

Her durumda, programda belirtilen Türk Hava Yolları İstanbul gidiş ve dönüş uçuşlarını dikkate alarak 
rezervasyonlarınızı yapmanızı önemle rica ederiz. Farklı uçuş saatleriniz varsa, programa kendi olanaklarınız ile 
katılıp ayrılabilirsiniz.  
 

Uçuşları kendi almak istemeyen konuklarımıza acente biletleme desteği ve hizmeti vermektedir. Her durumda 
gezi ücretini ödeyerek katılımınızı gerçekleştirdiğinizde uçuş rezervasyonlarınızı mutlaka zaman geçirmeden 
kesinleştiriniz. 
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B İ Z E  A İ T  

     

GEZ İ  ÜCRET İ  İÇ İNDEK İ  H İZMET VE SERV İSLER 

Özge Ersu Eşliği · Profesyonel Rehberliği · Konferansları · Yürüyüşleri · Dinletileri 
Naviosa Turizm Profesyonelliği ve Özeni 

Asistan Hizmetleri 
 

Beş Yıldızlı Elite World Van Otel Konaklama 
Van (3) 

 

İlk Gün Özel Serpme Van Kahvaltısı 
Otelde Açık Büfe Kahvaltılar 

 

Belirtilen  Tüm Havaalanı Transferleri 
Vip Otobüs · Klimalı ve Konforlu Araç ile Ulaşım 

Belirtilen Tüm Panoramik Geziler · Yürüyüşler · Girişler · Müzeler 
 

Belirtilen Tüm Öğle ve Akşam Yemekleri 
Yemeklerde Kişi Başı İki Kadeh · Şişe · Bardak Alkolsüz İçecek 

Araç ile Yapılan Gezilerde · Günde (2) Kapalı İçme Suyu 
 

Rahatınız İçin Tüm Şoför, Asistan ve Restoran Bahşişleri 
Otele Giriş ve Çıkışlarda Bagaj Taşıma Hizmeti 

 

Türsab Gezi Sigortası 
Özel Gezi Paketi 

Özge Ersu Gezi Yazıları · Haritalar · Belgeler 

 
 

S İ Z E  A İ T  
     

GEZ İ  ÜCRET İ  DIŞ INDAK İ  SERV İS VE H İZMETLER 

Van Ulaşım 
Tek Kişilik Oda Farkı 

 

Yemeklerde Belirtilen Sınırlamalar Sonrası Alınan Alkolsüz veya Alkollü İçecekler · Çay ve Kahve 
Oda Servisi · Kendinize Özel Yemek Siparişleri 

 

Belirtilmeyen Yemekler · Belirtilmeyen Diğer Tüm Girişler  
Diğer Tüm Kişisel Harcamalarınız · Belirtilmeyen Servis Ve Hizmetler 
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B İ L G İ L E R  ·  K O ŞU L L A R  

• Belirtilen gezi ücreti on altı (16) tam ödemeli kişi sayısı ve sonrası için geçerlidir. Bu sayı altındaki 
katılımlarda gezi gerçekleştirilmez, yasal kesintiler sonrası (uçak bileti, gemi rezervasyonu ve 
benzeri) ücret iadesi yapılır ya da arzu edilirse ücretler yeniden düzenlenir. 
 

• Otel ve uçaklarda yoğunluktan ötürü uzun süreli opsiyon alınamamaktadır. Kesin rezervasyon 
sonrası uygunluk ve güncel ücretler yeniden kontrol edilerek olası değişiklikler bildirilir. 

 

• Gezi tarihi yakınlığına göre havayolu ücretlerinde gerçekleşebilecek olası artışlar gezi ücretlerine 
yansıtılır. Kesin havayolu ayrıntıları gezi hareketinden bir hafta önce verilir. 

 

• Seyahat acentesi gerekli gördüğü durumlarda katılımcılara önceden haber vermeden, programın 
içeriğini bozmadan, gezilen ve konaklama yapılan yerlerin sıralamasını, ulaşım araçları ve 
havayolunu değiştirebilir. 
 

• Yurt dışı gezilerde gezinin bitiş tarihindeki günü dikkate alınarak katılımcıların en az altı ay geçerli 
pasaportunun olması gerekmektedir. Pasaport alım tarihi on yıldan eski olmamalıdır. Yurt içi 
gezilerde yasal kimlik kartı zorunludur.  

 

• Gezide otellere giriş 15:00 sonrasıdır. Otellerden son çıkış saati 11:00’dir.  
 

• Geziye katılamama durumunda geçerli olan iptal ve iade koşulları, yapılması zorunlu sözleşme 
çerçevesinde acenteden öğrenilebilir.  

 

• Vize gereksinimi olan yurt dışı gezilerde konukların zaman geçirmeden acente ile bağlantıya 
geçmesi gerekmektedir. Her durumda acente yetkilisi ile vize durumunuzu görüşünüz. 

 

• Otellerde üç kişilik konaklama uygunluğa bağlıdır. Üçüncü yatağın genellikle ranza, açılan kanepe 
ya da katlanır yatak olduğunu, diğer iki yatak rahatlığında olmayabileceğini, konaklama alanını 
oldukça daraltacağını not ediniz. 

 

• Çocuk ücretleri iki yetişkin ile aynı odada konaklandığında geçerlidir. 
 

• Havayollarının yapabileceği uçuş günü, saati değişikliklerinden, bagaj taşıma kurallarında 
acenteye veya yolcuya bildirmeden yapabileceği farklı bagaj taşıma uygulamalarından acente 
sorumlu değildir. 

 

• Seksen yaş ve üzeri konuklar gezi sigortası kapsamı dışındadır. Gezi ücretine dahil olan sigorta, 
asgari gereksinimleri karşılamaktadır. Daha kapsamlı bir sigortayı kendiniz alabilirsiniz.  

 

• Bugüne dek hiç karşılaşılmamış olsa da, acil ve beklenmeyen, önceden bilinemeyen bir sağlık veya 
aile durumu, yakınının kaybı, idari bir sorun ya da kendisinin vefatı nedeni ile geziye Özge 
Ersu’nun beklenmedik bir biçimde eşlik edememesi durumunda yerine gruba bölgeyi yine çok iyi 
bilen başka bir Türkçe rehber verilebilir. 

 

• Özge Ersu, geziyi gerçekleştiren Türsab A Grubu seyahat acentesi ile konukları arasında aracı 
konumundadır. İdari, mali ve hukuksal tüm konular belirtilen acente ile katılımcı arasındadır. 

 

• Tüm konuklar, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği tarafından acenteler ve katılımcılar için zorunlu 
kılınan Tur Sözleşmesini imzalamakla yükümlüdür.  

 

• Program içeriğindeki farklılıklar konusunda seyahat acentesinde bulunan geçerli son sürüm 
dikkate alınır. Geziye katılan konuklar tüm bu kuralları kabul etmiş sayılır. 
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ÖZGE ERSU 
 

GEZ İ  UZMANI ·  PROFESYONEL TUR İST REHBER İ  

BELGESEL RADYO YAPIMCISI  ·  TUR İZM YAZARI ·  EĞİTMEN ·  MÜZ İK TAR İHÇ İS İ  

KONFERANSÇI  ·  KONUŞMACI ·  SUNUCU ·  MODERATÖR 

 
www.ersu.net 

 
 
 
 

FACEBOOK · INSTAGRAM · TWITTER 
#ozgeersu 

 

1965 yılında Samsun'da doğdu. Kadıköy Maarif Koleji sonrası Boğaziçi Üniversitesi’nde İngiliz 
Dili ve Edebiyatı öğrenimi gördü, turizm sektöründe çalışmak üzere ayrılarak ekonomi eğitimi 
aldı. Genç yaşta Bodrum’da beş yıldızlı otelde Satış ve Pazarlama Müdürlüğü, İstanbul’da turizm 
acentesi üst düzey yönetici deneyimi sonrası kazandığı sınav ile profesyonel turist rehberliği 
kariyerine başladı.  
 
Skal International tarafından ‘Turizmde Kalite değerlendirmeleri sonucunda çok az sayıda 
rehbere verilen ‘Skal Turizmde Kalite · Türkiye’nin En İyi Profesyonel Turist Rehberi’ unvanı 
başta olmak üzere çok sayıda ödülü, katkı plaketi ve brövesi var. Yine Tureb Türkiye Turist 
Rehberleri Birliği’nce verilen ‘Turizm Yazarlığı · Gazeteciliği’ ile ‘Süreli Yayıncılık · Televizyon’ 
ödülleri sahibi.  
 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Profesyonel Turist Rehberi olarak Türkiye'de gezdirdiği turist ve 
yerli konukların yanı sıra Antarktika’dan Afrika safarilerine, Küba’dan Fas’a, Arjantin’den 
Vietnam’a, Kuzey Kutbu’ndan Avustralya’ya kadar yüz yetmiş ülkeyi gezdirdi, büyük ölçekli 
programları şef rehber olarak yönetti. Yurt dışı resmi devlet ve heyet gezilerinde 
Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık protokol rehberliği yaptı. 
 
Tureb Türkiye Turist Rehberleri Birliği ve İstanbul Rehberler Odası tarafından en çok gezen ve 
değişik yerlere giden birkaç rehber arasında gösteriliyor. Uluslararası Rehberler Günü’nde başta 
İstanbul ve Aydın Kuşadası Rehber Birlikleri olmak üzere seremonileri sunuyor ve moderatörlük 
yapıyor. On yıllardır özellikle dünyanın uç coğrafyalarına ve Türkiye'nin değişik bölgelerine 
uzman acenteler işbirliğinde 'Özge Ersu Gezileri' markası ile lüks programlar düzenliyor. 
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Türkiye’deki turizm meslek yüksekokulları ve üniversitelerde, eğitim kurumlarında, özel ve resmi 
kuruluşlarda on yıllardır vermekte olduğu, fotoğraf, video, harita ve benzeri görsellerin yanı sıra 
dünyanın değişik bölgelerinden getirdiği ilginç eşyalarla zenginleştirdiği, mesleğindeki deneyimini 
paylaştığı  ‘Dünya Turu’, 'Bir Dünya Müzik' ve ‘Dijital Dönüşüm’ konferans serileri ile tanınıyor, farklı 
sektörlere özgü (sağlık, sigorta, gıda, yönetim vb.) çalışmalar hazırlayıp sunuyor.  
 
Akademik bildirilerini sunduğu Türkiye ve yurt dışındaki uluslararası kongrelere konuşmacı olarak 
davet ediliyor, uzmanlık konularında sunumlar yapıyor ve oturumları yönetiyor. Son yıllarda 
çalışmalarını başta turizm sektörü odaklı olmak üzere Dijital Dönüşüm’, ‘Yapay Zeka’ ve ‘Değişik 
Sektörlerde Sayısal Gelecek’ çalışmaları üzerine yoğunlaştırmış durumda.  
 
2008-2013 yılları arasında beş sene boyunca Ntv Radyo’da her Cumartesi 15:10’da ve her Pazar 
17:10’da dünyanın değişik coğrafyalarını, tarihteki olayları, kültürel kavramları, bu konular için 
yazılmış şarkıların hikayelerini de dinleterek anlattığı bol ödüllü ‘Özge Ersu ile Laterna · Şehirlerim 
Şarkılarım’ müzikal belgesel programını hazırlayıp sundu.  
 
2013 yılında Internet üzerinden yayın yapan Türkiye’nin ilk ve tek müzikal belgesel web radyosu 
Lateradio’yu kurdu. Caz, Blues, Old School Rock, Soul, Klasik Müzik ve Türkçe Nostalji içerikli 
aralıksız tematik yayın yapan radyosunda aralıklarla Latelive markası ile canlı yayınları 
gerçekleştiriyor. Yayınları ücretsiz uygulaması ve web sitesi üzerinden dinlenebiliyor. 
 
Lise yıllarında tanıştığı Rock, Blues ve New Age çalışmalarını tam donanımlı ev stüdyosunda 
sürdürüyor. Amatör olarak davul çalıyor, Blues ve Caz parçaları için şarkı sözü yazıyor, aranjmanlar 
için çeviri yapıyor. Müzik konusunda eğitimler verip, başta Rock ve Blues Tarihçesi olmak üzere 
seminer çalışmaları yapıyor. Yıllar içinde oluşturduğu geniş müzik arşivi ile aralıklarla Underground 
Old School Rock ve Blues temalı müzik kulüplerinde, prestijli salonlarda dinleti geceleri 
gerçekleştiriyor, tanıtımlarda müzikal sunumlar yapıyor.  
 
Güneydoğu Anadolu kökenli yerel müzisyenler ile oluşturup Türkiye içinde turnelere çıktığı 'Özge 
Ersu Orkestrası' ile 'Sazz ve Cazz' adını verdiği kendi formatında ağıt, türkü ve şarkıların hikâyelerini 
anlatıyor, orkestrası bu kalıpları modern Blues, Caz, Flamenco ve Reggae formları ile yorumluyor. 
Sazz ve Cazz Orkestrası konserleri ile değişik toplantı ve salonlarda sahne alıyor.  
 
Tüm birikim ve çalışmalarını ‘Türkiye’nin En Zengin İçerikli Kişisel Gezi Sitesi’ sloganlı www.ersu.net 
adresinde ve Ios, Android ile Windows platformları için hazırladığı ücretsiz ‘Özge Ersu’ mobil 
uygulamasında paylaşıyor.  
 
Uzun süredir vatandaşı olduğu Fransa’da Côte d’Azur Nice şehrinde yaşıyor. Evli, üç kız babası. 
İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve az Almanca biliyor. Fenerbahçe Veteran Masa Tenisi Derneği 
sporcusu. Hobileri tarih, coğrafya, teknoloji, blues, caz, davul, yelken, basketbol ve bilardo. 
 
 

 
 

ozge@ersu.net 
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Ö Z G E  E R S U  G E Z İ L E R İ  ·  S İ Z E  Ö Z E L  N A V I O S A  Y E T K İ L İ S İ  

NİHAN GÜRKAN 
nihan.gurkan@naviosa.com 

 

0216 355 14 66 

 

N A V I O S A  ·  C E Y T  T U R İ Z M  O R G A N İ Z A S Y O N  D A N I ŞM A N L I K  L T D .  

www.naviosa.com 
 

Noter Sokak Deniz Apartmanı 36/3 Giriş Katı Şaşkınbakkal 34740 Kadıköy İstanbul  
 

0216 355 14 65 
 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türsab Belge No A 9947  
 

ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİMİ · ISO 9001 KALİTE YÖNETİMİ 
 
 

  
 

Tati lci lerin yol arkadaş ı ,  gezginlerin daimi baş lang ıç noktas ı  Naviosa Tur bugün tati l  
severlerin desteğ iy le sektörün trendlerini  bel ir leyen, başar ı lar ı  ödüllerle 
onurland ır ı lan ve tati l  dendiğ inde akla i lk gelen marka konumuna yükselmişt ir .   
 

Kuruluşundan bugüne iz lediğ i  doğru ve dürüst hizmet polit ikalar ı ,  yap ı lan alt  yap ı  ve 
teknoloj i  yat ır ımlar ı  i le devaml ı  büyümektedir.  
 

Müşteri  memnuniyetinin ve kal itel i  hizmet anlay ış ın ın her şeyden önce geldiğ ine 
inanan Naviosa Tur’un tecrübeli  çal ışanlar ı ,  bu i lke doğrultusunda ihtiyaçlar ın ız ın 
tümüne h ızl ıca cevap verebilmek ve siz lere unutulmaz bir  tati l  tecrübesi  yaşatmak 
için gerekli  tüm haz ır l ıklar ı  yapmaya her gün, her saat devam etmektedir.  
 

Türkiye genelindeki güçlü otel  bağ lant ı lar ı  ve online olarak birbir ine bağ l ı  birçok 
noktam ız i le geniş  bir  hizmet ağ ına sahip olan Naviosa Tur dev kadrosuyla,  her zaman 
en kal itel i  ürünü, uygun f iyat avantaj lar ı  i le misafir lerine sunmay ı  hedef edinmişt ir.  
 

Hizmet kalitesini  uluslararas ı  ISO 10002 Müşteri  Memnuniyeti  Yönetimi ve ISO 9001 
Kal ite Yönetimi sertif ikalar ı  i le belgeleyen Naviosa Tur’da, yurtiçi  otel lerinden 
yurtd ış ı ,  kültür ve cruise turlar ına kadar arad ığ ın ız her şeyi kolayl ıkla bir  arada 
bulabi l irs iniz.  Birçok fark ıyla art ık kurumsal seyahat,  fuar ve kongre hizmetlerinin 
hepsi  tek çat ı  alt ında, uzman kadrolar taraf ından tit iz l ikle incelenerek seçi lmektedir.  
 

Ürün ve hizmet planlamas ında her zaman misafir  görüş lerinin ış ığ ında yol alan ve her 
görüşü can kulağ ı  i le dinleyen Naviosa Tur ‘un sektörel  başar ıs ın ın temelinde siz  
değerl i  müşteri lerine verdiğ i  önem yatmaktad ır.  
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